TERMÍNOVÁ LISTINA KKAS 2022
Termínová listina se může výrazně lišit vzhledem k aktuálně platným
nařízením Vlády v souvislosti s COVID 19. Sledujte pravidelně www.kkas.cz

Březen:
20.3.2022

Ne

Běh okolo Rolavy + štafety

K. Vary (TRI)

Duben:
21.4.2022
24.4.2022
27.4.2022

Pá
Ne
St

Skokanský mítink
Kontrolní závody
Zahajovací závody

K. Vary (SC)
K. Vary (TRI)
Cheb

Květen:
1.5.2022
7.5.2022
8.5.2022
10.5.2022
11.5.2022
14.5.2022
14./15.5.2022
14./15.5.2022
15.5.2022
16.5.2022

Ne
So
Ne
Út
St
So
So/Ne
So/Ne
Ne
Po

K. Vary (SC)
Chodov
Domažlice
Cheb
Ostrov
Klatovy
*
*
Ostrava
M. Lázně

18.5.2022
21.5.2022

St
So

24.5.2022
26.5.2022
28.5.2022
28./29.5.2022
28./29.5.2022
30.5.2022

Út
Čt
So
So/Ne
So/Ne
Po

Májové závody + vyhlášení BP 2021
Chodovská tretra
1. kolo OMD - Gigant
Malá cena města Chebu - přípravky
Memoriál Miroslava Kitzbergera
1. kolo OMD mužů a žen
1. kolo I. ligy mužů a žen
1. kolo II. ligy mužů a žen
1. kolo extraligy mužů a žen
1. kolo OMD ml. žactva a Mistrovství
kraje v pětiboji ml. žactva
Velká cena města Chebu
Mistrovství Plzeňského, Karlovarského
a Jihočeského kraje D, J, M a Ž na dráze
Memoriál Davida Novotného
2. kolo OMD ml. žactva a 1. kolo st. žactva
2. kolo OMD mužů a žen
2. kolo I. ligy mužů a žen
2. kolo II. ligy mužů a žen
Závody přípravek

Cheb
Plzeň (ŠK)
K. Vary (TRI)
Chodov
Sušice
*
*
K. Vary (TRI)
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Červen:
3.-5.6.2022

4.6.2022
8.6.2022
11./12.6.2022
11./12.6.2022
12.6.2022
12.6.2022
16.6.2022
18.-19.6.2022
21.6.2022
25.6.2022
25.-26.6.2022
27.-30.6.2022

Pá-Ne MČR mužů, žen, juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, starších
žáků, starších žákyň, mladších žáků
a mladších žákyň ve vícebojích
Ostrava
So
1. kolo OMD Gigant J, D
Cheb
St
3. kolo OMD ml. žactva – přespolák K. Vary (TRI)
So/Ne 3. kolo I. ligy mužů a žen
*
So/Ne 3. kolo II. ligy mužů a žen
*
Ne
3. kolo OMD mužů a žen
Nýřany
Ne
2. kolo extraligy mužů a žen
Plzeň
Čt
Oddílové víceboje přípravek
Ostrov
So/Ne MČR juniorů, juniorek, dorostenců
Ostrava
a dorostenek na dráze
Út
4. kolo OMD ml. žactva, 2. kolo st. žactva
štafetový závod
K.Vary
So
Mistrovství KK a PK žactva na dráze
Stříbro
So/Ne MČR juniorů, juniorek, dorostenců
Hodonín
a dorostenek na dráze
Po -čt Olympiáda dětí a mládeže
Olomouc

Červenec:
Srpen:
20./21.8.2022
20./21.8.2022
21.8.2022
23.8.2022
27.-28.8.2022

So/Ne
So/Ne
Ne
Út
Pá/So

28.8.2022

Ne

Září:
3.9.2022 So
3.9.2022 So
3.9.2022 So

4. kolo I. ligy mužů a žen
4. kolo II. ligy mužů a žen
4. kolo OMD mužů a žen
Kontrolní závody
MČR mužů a žen do 22 let
na dráze
Chodovská vlečka

Baráž o postup do extraligy
mužů a žen
Baráž o postup do I. ligy mužů
a žen v Čechách
Běh městem Bečov

*
*
Plzeň
K. Vary (TRI)
Brno
Chodov

*
*
Bečov (SC)
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4.9.2022
7.9.2022

Ne
St

8.9.2022
10.9.2022

Čt
So

10.9.2022

So

10.9.2022

So

11.9.2022
11.9.2022
17.-18.9.2022
20.9.2022
24.9.2022

Ne
Ne
So/Ne
Út
So

24.9.2022

So

24.9.2022
27.9.2022
28.9.2022

So
Út
St

Říjen - prosinec:
1.10.2022
So
8.10.2022
13.11.2022
12.12.2022
31.12.2022

So
Út
Po
So

MČR družstev mužů a žen
Cheb
OMD 5. kolo ml. žactva a 3. kolo
Ostrov
OMD st. žactva
Memoriál H. Trejbalové
M. Lázně
Mistrovství Čech družstev juniorů
*
a juniorek
Mistrovství Čech družstev dorostenců
*
a dorostenek
Mistrovství Čech družstev starších
*
žáků a starších žákyň
Finále OMD ml. žactva
Plzeň (ŠK)
Vrhačský mítink
K. Vary (SC)
MČR starších žáků a žákyň na dráze *
Dvojboj příprav
K. Vary (SC)
MČR družstev juniorů a juniorek
*
na dráze
MČR družstev dorostenců a dorostenek
*
na dráze
Mistrovství Karlovarského kraje přípravek Chodov
Víceboj ml. žactva
Ostrov
Baráž o II. ligu
*

MČR družstev starších žáků a
Starších žákyň na dráze
Běh Smolnickým kopcem
Běh 17. listopadu
Vánoční laťka
Silvestrovský běh

*
Chodov
Ostrov
Chodov
Ostrov
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1) Atletické soutěže KKAS jsou organizovány podle pravidel atletiky a soutěžních řádů
uvedených ČAS a v publikaci ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2022 a podle této brožury.
Společná ustanovení:
a) Závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení této brožury
b) Pořadatelem všech mistrovských soutěží jsou krajské atletické svazy
(Karlovarský krajský atletický svaz, případně Jihočeský krajský atletický svaz
a Plzeňský krajský atletický svaz – dále jen KKAS, JKAS a PKAS)
c) KKAS, JKAS a PKAS pověřují technickým zajištěním jednotlivých
mistrovských soutěží své atletické oddíly – kluby, případně jsou sami
pořadateli.
2) Věkové kategorie:
muži a ženy
junioři a juniorky
dorostenci a dorostenky
starší žactvo
mladší žactvo
přípravka

nar. 2002 a starší
nar. 2003 – 2004
nar. 2005 – 2006
nar. 2007 – 2008
nar. 2009 – 2010
nar. 2011 – 2015

3) Podmínky pro starty závodníků na mistrovských soutěžích družstev a jednotlivců
pořádaných KKAS:
Startovat mohou pouze atleti registrovaní v ČAS, kteří se k soutěžím přihlásí
prostřednictvím kalendáře ČAS. V mistrovství družstev mladšího žactva mohou
startovat také ročníky 2011 a mladší.
4) Bezpečnost:
Pro zajištění bezpečnosti při atletických závodech je nezbytné, aby sektory,
doskočiště a klece pro odhod kladiva a disku odpovídaly pravidlům atletiky (viz.
Pravidlo atletiky č. 180 odst. 1. a 2. ).
5) Vybavení:
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Pořadatelé závodů NEZABEZPEČUJÍ zapůjčení tyčí pro skok o tyči. Klubům a
závodníkům se rovněž doporučuje přinést si vlastní kladiva a oštěpy.

6) Klubová příslušnost:
Závodníci startují v oddílovém (klubovém) dresu.
7) Úhrada za pořadatelství:
KKAS uhradí pořadatelům soutěží za všechny závody typu OMD a OMJ na
základě zaslané faktury náklady na časomíru, rozhodčí a ŘP.
KKAS může na základě zjevných a průkazných nedostatků fakturovanou
částku ponížit. O výši ponížení rozhodne VV KKAS na nejbližším jednání. (např. se
jedná o dopisování závodníků bez souhlasu ŘP atd.)
OMD mladší a starší žactvo
OMJ víceboje žactvo
Gigant OMD junioři, dorost
OMJ přípravka
Závody jednotlivců pro přípravky
OMJ přespolní běh
Ostatní jednotlivé mítinky

15.000,- Kč
za kolo
20.000,- Kč
30.000,- Kč
za kolo
25.000,- Kč
7.000,- Kč
15.000,- Kč
budou vyúčtovány na konci sezony

8) Zdravotní způsobilost:
Za zdravotní způsobilost závodníků odpovídají atletické oddíly (kluby),
zdravotní prohlídka musí odpovídat vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013
Sb..
9) Protesty a odvolání:
Protesty, týkající se sporných situací, které vznikly v průběhu závodu, musí
být řešeny v souladu s pravidly atletiky.
Protest musí být podán ihned vrchníku disciplíny, nejpozději však do 30-ti
minut po úředním vyhlášení výsledků závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí
vrchníka disciplíny, se podává písemně, společně s platbou ve výši 300,- Kč odvolací
komisi složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele závodu a technického
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delegáta nebo řídícího pracovníka. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch
KKAS.
10) Přístup na sportoviště
Přístup na sportovní plochu stadionu (hřiště) během utkání mají pouze
závodníci, jejichž soutěž probíhá, řídící pracovník, delegovaní rozhodčí a činovníci
závodů. Výjimkou jsou pouze soutěže předžactva a žactva, při kterých je vstup
povolen trenérům a vedoucím družstev v omezeném počtu.

11) Rozhodčí a technická četa, odměny rozhodčím a řídícím pracovníkům
Pořadatel zajistí dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích!
Vedoucí technické čety musí být starší 18 let.
Vedoucí technické čety u vrhů a hodů úzce spolupracuje s rozhodčím u
dopadu náčiní a dle jeho pokynů řídí činnost ostatních členů technické čety. Člen
mladší 18 let se nesmí pohybovat v prostoru výseče pro dopad náčiní. V průběhu
soutěže zajištuje technická četa vracení náčiní buď přenášením, nebo pomocí
speciálního zařízení (nikdy ne házením!).
Technická četa přebírá od pověřeného rozhodčího změřené a zvážené
náčiní a zajišťuje jeho včasnou dopravu do sektoru.
Při mistrovských krajských soutěžích jednotlivců i družstev:
Pro výplatu odměn pro rozhodčí je nutnost mít platnou licenci rozhodčího.
Odměna ve výši:
500,- Kč pro rozhodčí při závodech o délce 1-5 hodin
800,- Kč pro rozhodčí při závodech o délce 5-10 hodin
200,- Kč pro technickou četu a pomocníky při závodech o délce 1-5 hodin
300,- Kč pro technickou četu a pomocníky při závodech o délce 5-10 hodin
Za mistrovskou krajskou soutěž se považují krajská mistrovství jednotlivců a
oblastní mistrovství družstev.
Všechny ostatní soutěže (závody) se považuji za NEMISTROVSKÉ.
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Při nemistrovských soutěžích (závodech) se vyplácí odměna rozhodčím a
ostatním činovníkům na základě dohody mezi pořadatelem, rozhodčími a ostatními
činovníky soutěží (závodů).
Výše odměny technických delegátů (TD) u krajských a oblastních soutěží
jednotlivců a řídících pracovníků (ŘP) u krajských a oblastních soutěží družstev je ve
výši 800,- Kč do 5 hodin a 1.000,- Kč nad 5 hodin trvání soutěže. Doba trvání soutěže
je dána začátkem dle časového pořadu a skutečným ukončením soutěže.
Podmínkou pro vyplacení výše uvedených odměn je platná licence
rozhodčího ČAS. U ostatních funkcí (zdravotník, moderátor, pomocník, člen
technické čety atp.) je výše odměny plně v kompetenci pořadatele.
12) Povinnosti pořadatele a zajištění podmínek pro závod:
Pořádající oddíl (klub) je povinen vytvořit optimální podmínky pro řádný
průběh závodu a to především:
a) Prostřednictvím komise rozhodčích (KR) požádat o delegování hlavního
rozhodčího (HR). Ostatní rozhodčí si zajišťuje pořadatel. Z ekonomických důvodů je
povinností pořadatele a také KR KAS, v maximální míře využít vlastních rozhodčích
nebo rozhodčích z blízkého okolí.
b) Zajistit pracovníky pro obsluhu Atletické kanceláře (AK2) a její vybavení.
c) Pro všechny mistrovské soutěže (závody) zajistit měření a vážení náčiní včetně
protokolů, elektronickou časomíru a 2 větroměry.
d) Zajistit regulérní klec na kladivo a hod diskem a tyčkařské doskočiště.
e) Zajistit dostatečný počet regulérního nářadí a náčiní jak pro závodníky, tak pro
rozhodčí. Minimálně 2 ks náčiní (koule, disk, oštěp, kladivo) pro každou vypsanou
kategorii. Nezajišťuje se půjčování tyčí pro skok o tyči. Závodníkům je povoleno si
přinést vlastní náčiní, pořadatel zajistí jeho převážení a přeměření.
f) Ve spolupráci s technickým delegátem (TD), zajistit zpracování zápisů podle
přihlášek.
g) Zajistit zdravotní službu (lékaře, případně zdravotníka).
h) Zajistit rozhlas a kvalifikovaného moderátora (hlasatele).
ch) Zajistit v průběhu závodu informovanost, především vyvěšováním výsledků a to
nejpozději 20 minut po skončení disciplíny (závodu).
i) V areálu sportoviště (hala, stadion, hřiště, tělocvična, tunel) zajistit možnost
občerstvení
j) Zpravidla ihned po skončení závodu, nejpozději první pracovní den po závodu,
odeslat výsledky zpracované programem Atletická kancelář.
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Pořadatel je povinen dodržovat ustanovení Pravidel atletiky týkající se bezpečnosti!
13) Závěrečná ustanovení:
Případné změny a doplňky této brožury provádí výhradně VV KKAS na svých
jednáních a o změnách bude vždy proveden zápis.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD DRUŽSTEV (OMD KKAS)
Pořadatelem soutěží mistrovství družstev je KKAS, který uspořádáním
jednotlivých kol pověřuje atletické oddíly a kluby. Soutěží se zúčastní oddíly na
základě přihlášky k činnosti pro rok 2022 a uhrazení soutěžního poplatku. Soutěže
mistrovství družstev se konají podle Pravidel atletiky a ustanovení brožury Atletické
soutěže 2022.

1) Hospodářské zabezpečení soutěží:
Družstva startují na náklady svých oddílů (klubů). Pořadatel utkání hradí
náklady spojené s pořadatelstvím, kdy pořádající oddíly obdrží příspěvek na
uspořádání od PKAS (v soutěži juniorů a dorostu také od JKAS a KKAS). Od KKAS
obdrží pořádající oddíly příspěvek na uspořádání dle všeobecných ustanovení této
brožury.
Při nesplnění určených podmínek (el. časomíra, větroměry, dostatečný
počet rozhodčích, odeslání výsledků do statistické databáze ČAS včetně případných
oprav) bude příspěvek krácen.
2) Řízení soutěží:
Soutěže řídí KKAS prostřednictvím řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u
jednotlivých soutěží.
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3) Soutěžní poplatky:
Muži, ženy
Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky
Mladší a starší žactvo

3.000,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč

Soutěžní poplatek jsou oddíly povinny uhradit na účet KKAS do 30.4.2022
(VS 2022), číslo účtu – 304331343/0300. Neuhrazení soutěžního poplatku může být
důvodem vyřazení (vyloučení) družstva ze soutěže.
4) Organizace soutěží:
Soutěž dospělých se koná jako OMD mužů a žen Plzeňského a Karlovarského
kraje.
Soutěže mládeže tj. OMD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek se
uskuteční ve 2 kolech tří krajů a to Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského.
OMD starších žáků a starších žákyň se uskuteční ve 3 kolech jako
samostatná soutěž Karlovarského kraje
OMD mladších žáků a mladších žákyň se uskuteční v 5 kolech jako
samostatná soutěž Karlovarského kraje.
5) Startující a omezení startů:
a) V oblastním mistrovství mužů a žen mohou startovat:
- Muži a ženy
r. 2002 a starší
- Junioři a juniorky
r. 2004 – 2004
- Dorostenci a dorostenky
r. 2006 – 2006
- Starší žáci a starší žákyně
r. 2007 – 2008 (ti pouze ve 2
disciplínách, jen v rozsahu závodění své věkové kategorie). Start mimo rozsah není
možný.
b) V oblastním mistrovství juniorů a juniorek mohou startovat:
- Junioři a juniorky
r. 2004 – 2004
- Dorostenci a dorostenky
r. 2006 – 2006
- Starší žáci a starší žákyně
r. 2007 – 2008 (ti pouze ve 2
disciplínách, jen v rozsahu závodění své věkové kategorie). Start mimo rozsah není
možný.
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c) V oblastním mistrovství dorostenců a dorostenek mohou startovat:
- Dorostenci a dorostenky
r. 2006 – 2006
- Starší žáci a starší žákyně
r. 2007 – 2008 (jen v rozsahu závodění
své věkové kategorie). Start mimo rozsah není možný.
d) V krajském mistrovství starších žáků a starších žákyň mohou startovat:
- Starší žáci a starší žákyně
r. 2007 – 2008
- Mladší žáci a mladší žákyně
r. 2009 – 2010 (jen v rozsahu závodění
své věkové kategorie). Start mimo rozsah není možný.
e) V krajském mistrovství mladších žáků a mladších žákyň mohou startovat:
- Mladší žáci a mladší žákyně
r. 2009 – 2010
- Případně mladší ročníky
r. 2011 – 2012
f) V soutěžích přípravky mohou startovat ročníky 2011 – 2015.
g) V soutěži družstev mužů, žen, juniorů a juniorek mohou starší žáci a žákyně (r.
2007-2008) startovat pouze ve 2 disciplínách. Závodníci ročníků 2003 – 2008
(kategorie juniorů, dorostu a staršího žactva) mohou startovat v jednom dni pouze
v jednom družstvu mládeže, a navíc v družstvu dospělých (pouze však v rozsahu
závodění své věkové kategorie). Závodníci ročníků 2011 – 2012 (kategorie přípravky)
mohou startovat v jednom dni pouze v jednom družstvu mládeže (přípravka nebo
mladší žactvo). Závodníci ročníku 2013 a mladší mohou startovat pouze v kategorii
přípravek.
h) V jednotlivých kolech může v kategoriích dorostu až dospělých nastoupit za
družstvo maximálně 6 hostujících závodníků, max. 2 cizinci registrovaní v soutěžícím
oddílu, v kategorii mladšího a staršího žactva maximálně 3 hostující závodníci.
6) Soupisky:
a) V soutěžích startují družstva na soupisku potvrzenou řídícím pracovníkem, který
zodpovídá za oprávněnost startu. Při pochybnosti o totožnosti závodníka se závodník
prokazuje občanským průkazem, mladší 15 let pak jiným dokladem. Soupisku je
možno doplňovat podle tohoto SŘ.
b) Soupiska musí obsahovat u každého závodníka údaje uvedené na tiskopisu
schváleném STK KAS. Vedoucí družstva předkládá základní soupisku ŘP ve dvojím
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vyhotovení. Závodníci a závodnice musí být na soupisce abecedně seřazeni a
soupiska musí být napsaná čitelně. Chybí-li na soupisce u závodníka či u závodnice
některý z výše uvedených údajů, je ŘP povinen soupisku vrátit, případně závodníka
či závodnici škrtnout a nepotvrdit. Doplnění soupisky provádí družstvo na doplňkové
soupisce. Není dovoleno doplňovat soupisku až po utkání. Doplňková soupiska se
předkládá rovněž ve dvojím vyhotovení.
c) Ke startu jsou oprávnění závodníci a závodnice potvrzení na soupisce na základě
jejich zápisu v záznamech ČAS.
d) Při přeřazení závodníka či závodnice podle ustanovení čl. 6 písm. e) musí oddíl tuto
skutečnost písemně sdělit ŘP soutěže, ve kterém závodník dosud nestartoval.
e) V případě odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže se bodové zisky
ostatních družstev nemění.
7) Zdravotní způsobilost:
Za zdravotní způsobilost závodníků odpovídají atletické oddíly (kluby),
zdravotní prohlídka musí odpovídat vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013
Sb..
8) Přihláška ke kolu:
Klub závodníky na disciplíny přihlašuje předem dle propozic.
Závodní kancelář NEMÁ OPRÁVNĚNÍ k dopisování závodníka do systému,
dopsat lze pouze se souhlasem ŘP, TD (dle soutěže). Po uzavření elektronických
přihlášek lze dohlásit po souhlasu ŘP, TD závodníky pouze mimo bodování.
9) Bodování:
V soutěžích staršího a mladšího žactva se v disciplínách přidělují pomocné
body od 1. do 10. místa systémem 11, 9, 8, až 1 bod v případě že bude v soutěži 5 a
více družstev.
V případě, že v soutěži budou 4 družstva a méně přidělují se pomocné body
systémem 7, 5, 4 až 1 bod.
Víceboj (1. kolo) a přespolní běh (3. kolo) mladšího žactva se boduje 1. – 20.
místo redukovaného pořadí (21, 19, 18….. až 1 bod).
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Štafetové kolo se boduje prvních 10 míst redukovaného pořadí 11-9-.....1 bod. Každý
závodník může startovat v jedné štafetě, do redukovaného pořadí se počítají nejlepší
dvě štafety každého družstva.

Remíza se v soutěžích družstev neřeší, pomocné body se dělí. Nedělí se však
zásadně body hlavní. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních, při stejném
počtu druhých, případně dalších míst.
Pro přihlášku k disciplíně je rozhodující elektronická přihláška. V případě, že
nenastoupí někteří závodníci ke své disciplíně a dostaví-li se pouze jeden přihlášený,
závod se nekoná, ale body se udělí.
Za družstvo musí v soutěžním kole nastoupit nejméně 3 závodníci. Při
menším počtu závodníků družstva se udělí pomocné body, ale hlavní body se
družstvu neudělují.
10) Maximální počty startujících v soutěžích družstev:
a) V soutěžích OMD může v jednom kole za družstvo startovat maximálně:
- 24 závodníků v soutěži mužů, juniorů a dorostenců
- 20 závodníků v soutěži starších žáků a mladších žáků
- 22 závodnic v soutěži žen
- 20 závodnic v soutěži juniorek, dorostenek, starších žákyň a mladších žákyň
b) Ve všech soutěžích může za každé družstvo startovat v jednotlivých disciplínách
libovolný počet závodníků. Při vysokém počtu přihlášených závodníků k disciplíně má
však ŘP právo 24 – vyřadit závodníky s nejslabšími výkony. Toto vyřazení musí ihned
oznámit vedoucímu družstva a pouze tento závodník může být přehlášen na jinou
disciplínu, pokud je tam místo.
c) V soutěžích družstev mohou v jednom kole startovat:
- Muži a ženy (r. 2002 a starší) nejvýše ve 3 individuálních disciplínách a štafetě
- Junioři a juniorky (r. 2003 – 2004) nejvýše ve 3 individuálních disciplínách a štafetě
- Dorostenci a dorostenky (r. 2005 – 2006) nejvýše ve 3 disciplínách
- Starší žáci a starší žákyně (r. 2007 – 2008) nejvýše ve 3 disciplínách, v soutěžích
dospělých, juniorů a dorostu nejvýše ve 2 disciplínách
- Mladší žáci a mladší žákyně (r. 2009 – 2010) nejvýše ve 3 disciplínách
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d) Závodníci kategorií žactva (r. 2007 a mladší) mohou v jednom dni startovat
v individuálních disciplínách pouze v jednom závodě na 300 m a delším,
v kategorii dorostu (r. 2005 – 2006) mohou v jednom dni startovat pouze
v jednom závodě na tratích 800 m a delších. Závodníci kategorií juniorů (r.
2003 – 2004) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na
tratích 1500 m a delších.
11) Povinnosti družstev při soutěži:
Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 20:00 hodin 2
dny před soutěží podat přihlášku přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává
vedoucí družstva písemnou formou v den konání na místě, do doby určené ŘP.
Případné škrty předá vedoucí družstva ŘP a závodní kanceláři 45 minut před
začátkem utkání.
12) Start mimo bodování:
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením
utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení,
ročníku, klubové příslušnosti a výkonu, a to výhradně řídícímu pracovníkovi soutěže.
Pořadatel může za start mimo bodování požadovat startovné max. 100,- Kč za
závodníka. Závodník startující mimo bodování nemá nárok na postup do finále.
V mimořádném případě může rozhodnout TD, ŘP o výjimce.
13) Povinnosti pořadatele soutěže:
Pořádající klub (oddíl) je povinen vytvořit optimální podmínky pro řádný
průběh soutěže, především:
− Zabezpečením podmínek pro řádný a bezpečný průběh utkání v souladu
s pravidly atletiky a ustanoveními soutěžního řádu.
− Zajištěním nezbytné zdravotní služby podle informace ministerstva
zdravotnictví.
− Zajistit informovanost o průběhu utkání především vyvěšováním výsledků
jednotlivých soutěží nejpozději do 20 minut po skončení disciplíny.
− Zajištěním hlavního rozhodčího a potřebného počtu rozhodčích, pro
soutěže mladšího a staršího žactva zajistit elektrickou časomíru a
větroměry, pro soutěž KSAP zajistit elektrickou časomíru.
− Zajistit startovní čísla pro soutěžící v bězích na 800 m a delších a pro
štafetové závody na 4x200 m, 4x300 m a 4x400 m.
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−
−

Zajistit zveřejnění propozic pořádaných závodů na webových stránkách
KKAS i ČAS nejpozději 10 dnů před konáním závodů.
Zajistit do 24 hodin po ukončení závodů zveřejnění oficiálních výsledků na
webu www.atletika.cz .

Nesplněním některého z bodů povinností pořádajícímu oddílu může dojít ke
snížení příspěvku na technické zabezpečení. O výši snížení příspěvku rozhoduje VV
KKAS na návrh STK.

13) Práce řídícího pracovníka (ŘP):
Řídící pracovník potvrzuje základní i doplňkové soupisky. Jeden list vrací
vedoucímu družstva, jeden si ponechá. Řídící pracovník posuzuje oprávněnost startu.
Do 3 dnů po soutěži rozesílá Zpravodaj s úředním výsledkem kola a tabulkou
soutěže všem vedoucím družstev a předsedovi STK KKAS.
Řeší v první instanci odvolání proti výsledkům zveřejněných ve Zpravodaji
(vyšší instancí je předseda STK, případně VV KKAS). Odvolání mu kluby musí podat
nejpozději do 5 dnů po vydání Zpravodaje.
14) Provinění a tresty:
Družstva klubů, která ve stanovené lhůtě neuhradila stanovený soutěžní
poplatek, nebudou k soutěži připuštěna!!! Družstvo, které 2x nenastoupilo k závodu,
bude ze soutěže vyloučeno. Při prvním provinění se trestá odnětím hlavního bodu.
Neoprávněný start se trestá odnětím všech pomocných bodů závodníkem
získaných a 1 hlavního bodu z upraveného pořadí.
Neoprávněným startem se rozumí:
1.
2.
3.
4.
5.

Start závodníka neuvedeného na soupisce.
Start závodníka v rozporu s omezením startu.
Start závodníka, kterému byla pozastavena činnost.
Start závodníka, dopsaného na startovní listinu (zápis) bez souhlasu ŘP.
Start ve vyšším počtu disciplín než povoluje Soutěžní směrnice (přehled
startů nebo elektronická přihláška).

Družstvo s větším počtem skutečně nastoupených závodníků k utkání
(rozhoduje počet elektronicky přihlášených závodníků ŘP, před zahájením porady a
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po ukončení doby stanovené ŘP pro případné odhlášky) než je povoleno, se trestá
odnětím pomocných bodů nejlepšího závodníka (včetně celého bodového zisku
štafety, jejímž byl případně členem) a odečtením jednoho hlavního bodu
z upraveného pořadí.
Za dohlašování závodníků POUZE MIMO BODOVÁNÍ na místě závodu je
stanoven poplatek 100,- Kč / start, který vybírá pořadatel.

16) Krajská soutěž atletických přípravek (KSAP):
VV KKAS rozhodl, že soutěž atletických přípravek se nebude v sezoně 2022
konat jako soutěž družstev, ale závodníci budou startovat na jednotlivých mítincích
(závodech) bez sčítání bodů za družstva.
- Všichni závodníci musí být registrováni v ČAS.
- K jednotlivým soutěžím se přihlašují kluby přes web www.atletika.cz
- Na místě jsou možné pouze odhlášky a škrty. Dohlašování na místě není možné!
Kategorie:
starší dívky (r. 2011 – 2012)
mladší dívky (r. 2013 – 2015)

starší chlapci (r. 2011 – 2012)
mladší chlapci (r. 2013 – 2015)

Pořadatelé:
SKP Union Cheb
Triatlet Karlovy Vary
SC Start Karlovy Vary
Doporučená pravidla pro soutěž atletických přípravek:
a) Výběr disciplín:
−
−
−
−

60 m bez použití startovních bloků.
60 m překážek bez použití startovních bloků, překážky typu molitan, plast,
výška max. 50 cm.
Max. 500 m bez použití startovních bloků.
Skok daleký s rozběhem, s měřením z místa odrazu.
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−
−

−
−

Skok daleký z místa snožmo.
Hod plným míčem z místa snožmo - 1 kg dívky i chlapci r. 2013 – 2015
- 1 kg dívky r. 2011 – 2012
- 2 kg chlapci r. 2011 - 2012
Hod kriketovým míčkem.
Hod raketkou

b) Doporučená kombinace disciplín:
Pro starty ve sprintech se nepoužijí startovní bloky. V jednotlivých závodech
doporučujeme vždy pouze jednu běžeckou disciplínu v délce max. 500 m, jeden hod
a jeden skok.
Do víceboje přípravek se doporučují zařadit 2 – 3 disciplíny.
Pro hodnocení je každý závodník povinen absolvovat celý víceboj!!!
d) Protesty:
Doporučujeme podávat protesty prioritně během a v průběhu závodů a to
z toho důvodu je nutné vyvěšovat alespoň výsledky dokončených disciplín.
e) Povinnosti pořadatele:
Pořadatel je povinen zpracovat během soutěže výsledky v programu AK2.
Následně výsledky z programu AK2 a nejpozději do 2 dnů zveřejnit na webu
www.atletika.cz. Dále má pořadatel povinnost uchovat originály zápisů do prohlášení
výsledků za oficiální (kvůli případným protestům).
f) Rovnosti umístění:
Umístění v disciplíně při rovnosti výsledku rozhoduje další pokus.
Umístění ve víceboji při rovnosti součtu umístění se rozhoduje podle
nejlepší disciplíny, případně při stejném umístění, podle 2. nejlepší disciplíny.
Vyhodnocení závodníků na jednotlivých závodech je 1. – 6. místo.
17) Postupy a rozpisy:
a) Počet kol jednotlivých kategorií:
Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky,

2 kola
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Starší žáci a žákyně
Mladší žáci a žákyně
b) Postup:
−
−
−

3 kola
5 kol

Ze společného OMD juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek má právo
účasti v Mistrovství Čech nejlepší družstvo KKAS.
Z OMD staršího žactva mají právo účasti v Mistrovství Čech 2 nejlepší
družstva KKAS.
Z OMD mladšího žactva mají právo účasti ve Finále společně s Plzeňským
krajem 3 nejlepší družstva KKAS.

Počet postupujících družstev se řídí vždy dle brožury Atletických soutěží ČAS 2022.
c) Rozpis disciplín pro jednotlivá kola staršího žactva:
1. kolo – 60m, 300m, 800m, 100m př., výška, dálka, koule, disk, 4x60m
2. kolo - štafety 4x60m, 4x300m, 400-300-200-100m
3. kolo – 60m, 150m, 800m, 200m př., výška, dálka, koule, oštěp, 4x300m
1. kolo – 26.5. Chodov
2. kolo - 21.6. Karlovy Vary
3. kolo – 7.9. Ostrov
d) Rozpis disciplín pro jednotlivá kola mladšího žactva:
1. kolo – víceboj
2. kolo – 60m, 300m, 800m, 60m př., výška, dálka, koule, 4x60m
3. kolo - přespolák
4. kolo - štafety 4x60m, 4x300m, 400-300-200-100m
5. kolo – 60m, 150m, 600/1000m, výška, dálka, míček, 4x300m (4x1 kolo)
1. kolo – 16.5. Mariánské Lázně
2. kolo – 26.5. Chodov
3. kolo - 8.6. Karlovy Vary
4. kolo - 21.6. Karlovy Vary
5. kolo – 7.9. Ostrov
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e) Řídící pracovníci soutěží:
Starší a mladší žákyně
Starší a mladší žáci

Jacek Přibáň (SKP Union Cheb)
Jacek Přibáň (SKP Union Cheb)

f) Přihlášená družstva:
Muži
Ženy
Junioři
Juniorky
Dorostenci
Dorostenky
Starší žáci
Chodov,
Starší žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně

ŠAK Chodov
SKP Union Cheb, ŠAK Chodov
ŠAK Chodov
Triatlet Karlovy Vary
SKP Union Cheb, Triatlet Karlovy Vary
SKP Union Cheb, ŠAK Chodov
Triatlet Karlovy Vary, SC Start Karlovy Vary, SKP Union Cheb, ŠAK
Triatlet Karlovy Vary, SC Start Karlovy Vary, SKP Union Cheb,
Atletika Ostrov
Triatlet Karlovy Vary, SC Start Karlovy Vary, SKP Union Cheb,
ŠAK Chodov, Atletika Ostrov
Triatlet Karlovy Vary, SC Start Karlovy Vary, SKP Union Cheb,
ŠAK Chodov, Atletika Ostrov

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
Základní ustanovení:
1. Pořadatel:
Pořadatelem mistrovských soutěží jednotlivců je KKAS, který uskutečněním
pověřuje atletické kluby a oddíly.
2. Podmínky účasti:
V soutěžích jednotlivců mohou startovat pouze atleti registrovaní v ČAS,
kteří se k soutěžím přihlásí prostřednictvím kalendáře ČAS.
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3. Přihlášky:
K Mistrovství KKAS na dráze všech kategorií se přihláška a prezentace
podává přes internet stejným způsobem jako k Mistrovství ČR na webu
www.atletika.cz v sekci kalendář.
Štafety se přihlašují na místě v den konání soutěže.
Termíny přihlášení i prezentace jsou uvedeny v propozicích jednotlivých
soutěží.
Závodní kancelář nemá oprávnění dopisovat závodníky k soutěži bez
souhlasu TD nebo ŘP.

4. Omezení startů:
a) Závodníci kategorií dospělých (r. 2002 a starší) mohou v jednom dni startovat
pouze v jednom závodě na tratích 3000 m a delších.
b) Závodníci kategorií juniorů (r. 2003 – 2004) mohou v jednom dni startovat pouze
v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.
c) Závodníci kategorií dorostu (r. 2005 – 2006) mohou v jednom dni startovat pouze
v jednom závodě na tratích 800 m a delších.
d) Závodníci kategorií žactva (r. 2007 – 2010) mohou v jednom dni startovat pouze
v jednom závodě na tratích 300 m a delších.
e) Při mistrovství jednotlivců žactva mohou závodníci startovat ve 3 individuálních
disciplínách a jedné štafetě.
5. Úhrada:
KKAS uhradí na základě předložené faktury za uspořádání jednotlivých
soutěží (závodů) KKAS jednotlivců příspěvek na technické zabezpečení dle
rozhodnutí VV KKAS a všeobecných ustanovení této brožury.
6. Technická ustanovení:
Závodí se podle pravidel atletiky a této směrnice. Závodníci startují v dresu,
který mají evidovaný jejich mateřské kluby.
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Soutěžní komise a techničtí delegáti jednotlivých soutěží žádají zástupce
jednotlivých klubů, aby při přeborech na dráze včas v závodní kanceláři omluvili
nepřítomné atlety. To umožní případné přelosování rozběhů, či sloučení běhů.
7. Tituly a odměny:
Vítěz(-ka) každé soutěžní disciplíny mistrovského závodu získá titul „Mistr
pro rok 2022“ a obdrží mistrovskou medaili. Závodníci(-ce), kteří se umístí na druhém
a třetím místě obdrží rovněž medaili. Tituly a medaile se udělují pouze v případě, že
se na start závodu dostavili a závod zahájili alespoň tři závodníci(-ce) ze dvou oddílů
(klubů). V případě společného mistrovství s dalšími kraji se nerozděluji tituly v rámci
krajů samostatně, ale v celém závodě.
8. Závodní kancelář:
Závodní kancelář bude otevřena v místě a čase uvedených ve zveřejněných
propozicích.
9. Šatny:
Připravené šatny slouží pouze k převlékání.
10. Závěrečná ustanovení:
Pořádající oddíly (kluby) mají právo po projednání s TD KKAS upravit časový
pořad tak, aby byl zajištěn hladký průběh závodů.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Český atletický svaz (ČAS)
Na Pískách 2583/8
160 00 Praha 6

KKAS:
Krajský atletický svaz
Karlova 17
350 02 Cheb

tel.: 233 014 400
e-mail: atletika@atletika.cz
IČ: 00539244
č. účtu: 153150982/0300

tel.: 354 430 382
mob.: 777 740 235
IČ: 70922845
č. účtu: 304331343/0300

Webové stránky KKAS: www.kkas.cz
Výbor KKAS:
Jacek Přibáň – předseda
Karlovarská 6
350 02 Cheb

mob.: 777 740 235
e-mail: ck.brigateam@seznam.cz

Lucie Markusková – sekretář
Kolová 257
360 01 Kolová

mob.: 734 321 414
e-mail: l.markuskova@triatletkv.cz

Miroslav Sabadin – ekonom, hospodář
Karlova 17
350 02 Cheb

mob.: 603 756 533
e-mail: vvsuch@quick.cz

Miloslav Zítka – STK
Svatošská 303/25
360 07 Karlovy Vary

mob.: 607 992 873
e-mail: mzitka@centrum.cz

Mgr. Eva Zekuciová – SCM, mládež mob.: 792 231 062
Krušnohorská 818/2
e-mail: ezek@atlas.cz
363 01 Ostrov
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Karel Matička – revizor
Tyršova 842
357 35 Chodov
(není členem VV KKAS)

mob.: 605 252 073
e-mail: karel.maticka@volny.cz

Manažer ČAS pro Karlovarský kraj:
Lucie Markusková
Kancelář:
Sokolovská 107/140
360 05 Karlovy Vary

mob.: 734 321 414
e-mail: lmarkuskova@atletika.cz

ODDÍLY A KLUBY KKAS
SKP Union Cheb (UNICH)
Jacek Přibáň
Karlovarská 6
350 02 Cheb

mob.: 777 740 235
e-mail: ck.brigateam@seznam.cz
IČ: 14707152
č. účtu: 204508543/0300

ŠAK Chodov z.s. (CHODO)
Miloslav Zítka
Husova 1094
357 35 Chodov

mob.: 607 992 873
e-mail: atletikachodov@seznam.cz
IČ: 18248691
č. účtu: 234041024/0300

Athletic club Mariánské Lázně (ACMLA)
Viktor Borsik
Křižíkova 707/7
353 01 Mariánské Lázně

mob.: 606 619 936
e-mail: v.borsik@tiscali.cz
IČ: 70835799
č. účtu: 35-8083590267/0100

Atletika Ostrov z.s. (OSTRO)
Družební 1507
363 01 Ostrov
Mgr. Eva Zekuciová
Lenka Pelcová

e-mail: atletiostrov@seznam.cz
IČ: 08080151
č. účtu: 229538095/0600
mob.: 792 231 062
mob.: 725 049 346
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WEB:

www.atletikaostrov.webnode.cz

SC Start Karlovy Vary z.s. (KVARY)
Javorová 346/6
360 17 Karlovy Vary
Mgr. Michaela Bačová
JUDr. Petr Vukliševič
WEB:

e-mail: findrikova@seznam.cz
scstartkarlovyvary@gmail.com
IČ: 22716203
č. účtu: 2301721601/2010
mob.: 727 976 711
mob.: 777 134 149
www.scstart.cz

Triatlet Karlovy Vary z.s. (TRIKV)
Lucie Markusková
Jahodová 280/1
360 07 Karlovy Vary
WEB:

mob.: 734 321 414
e-mail: l.markuskova@triatletkv.cz
IČ: 26991632
č. účtu: 2800710309/2010
www.triatletkv.cz

Atletický klub Sokolov z.s. (AKSOK)
e-mail: info@atletika-sokolov.com
Jana Procházková
prochazkova@atletika-sokolov.com
Boženy Němcové 1780
mob.: 608 958 852
356 01 Sokolov
IČ: 26642263
č. účtu: 35-225270247/0100
WEB:
www.atletika-sokolov.com
PROFI SPORT Cheb z.s. (PSCHE)
K Nemocnici 2327/10
350 02 Cheb

mob.: 777 110 514
e-mail: petrfial@email.cz
IČ: 00523488
č. účtu: 784746349/0800

Sport & Races z.s. (SPRAC)
Ing. Petr Novák
Nerudova 392
358 01 Kraslice

mob.: 722 943 651
e-mail: petr@sportraces.cz
IČ: 01852981

Kome Klub Kraslice z.s.
Jakub Merle
U nemocnice 1979
358 01 Kraslice
WEB:

mob.: 776057173
e-mail: komeklub@gmail.com
IČ: 069069829
www.komeklub.com
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Sportovní klub OB Ostrov z.s.
Vladimír Ječmen
oreintacnibehostrov@gmail.com
Lidická 1201
363 01 Ostrov
WEB:

mob.: 777565447
e-mail:
IČ: 49753274
www.skobostrov.webnote.cz
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